
 

 

 مفاهيم پايه فناوري اطالعات

  

 شروع کار  فصل اول :

o  سخت افزار ،نرم افزار و فناوري اطالعات 

 و فناوري اطالعات .  فهميدن مفاهيم پايه سخت افزار،نرم افزار 

  

o انواع کامپيوتر 

  بين کامپيوترهاي بزرگ ،کوچک ،شبکه ،شخصي و کيفي از زاويه فهميدن و فرق گذاشتن

هاي مختلف ظرفيت ،سرعت، هزينه ونوع کاربران عمومي،فهميدن عبارات ترمينال باهوش 

 و ترمينال گنگ .

  

o  بخشهاي اصلي يک کامپيوتر شخصي 

 ( يادگرفتن بخشهاي اصلي کامپيوتر شخصي ، واحد پردازش مرکزيcpu ديسک سخت، )

،ابزارهاي معمول ورودي و خروجي ،انواع حافظه ،مخزنهاي قابل انتقال مانند ديسکت 

،zip، ديسکCD . و غيره .شناخت ابزارهاي جانبي 

  

 سخت افزار  فصل دوم :

o         واحد پردازش مرکزي 

         ( درک کردن مفهوم واحد پردازش مرکزيCPU )  و فهميدن نحوه انجام کار آن از قبيل

محاسبه ، کنترل منطقي ،دسترسي سريع به حافظه و غيره . دانستن اين امر که سرعت واحد 

 پردازش مرکزي با واحدي به نام مگا هرتز اندازه گيري 

 مي شود.

  

o         ابزارهاي ورودي 



 

 

          ،دانستن تعدادي از مهمترين ابزارهاي ورود داده ها به کامپيوتر از قبيل موس ، صفحه کليد

 گوي چرخان ،پويشگر، صفحه لمسي ، قلم نوري ، اهرم بازي و غيره .

  

o         ابزارهاي خروجي 

          دانستن عمومي ترين ابزارهاي خروجي براي نمايش دادن نتايج پردازشهايي که بوسيله

کامپيوتر انجام مي شود . به عنوان مثال ، انواع صفحه نمايش ، چاپگرهايي که معموالٌ در دسترس 

هستند، رسام ها، بلندگو ، دستگاه ، ترکيب صدا و غيره . دانستن اين که کجا و چطوراز اين 

 استفاده مي شود. ابزارها

 حافظه و مخزن فصل سوم : 

o         مخزن ذخيره سازي 

          مقايسه انواع اصلي مخزن ذخيره سازي از نظر سرعت ،هزينه و ظرفيت ، به عنوان مثال ديسک

 و نوار ذخيره کردن داده ها . CD- RAMديسک ،ديسکت ، Zipسخت داخلي / خارجي ،

  

o         انواع حافظه 

          فهميدن تفاوت بين انواع حافظه کامپيوتر مانندRAM  ،) حافظه با دسترسي تصادفي(ROM 

)حافظه فقط خواندني (و فهميدن اين امر که اين حافظه ها در چه زماني مورد استفاده قرار مي 

 گيرند.

  

o         اندازه گيري ظرفيت حافظه 

         کامپيوتر اندازه گيري مي شود )بيت ،بايت ،کيلوبايت ، دانستن اين امر که چگونه حافظه         

بايت (.ارتباط دادن اندازه حافظه کامپيوتر با حروف ، فيلدها ،رکوردها ، فايلها ،  مگا بايت و گيگا

 فهرست و زير فهرستها.

  

 



 

 

o        کارايي کامپيوتر 

          دانستن تعدادي از عواملي که در کارايي کامپيوتر موثرند مانند سرعتCPU اندازه حافظه ،

 (، ظرفيت و سرعت ديسک سخت .RAMاصلي )

  

 نرم افزار فصل چهارم :

o انواع نرم افزار 

  دانستن مفهوم نرم افزارهاي سيستم عامل و نرم افزارهاي کاربردي و دانستن تعامل بين آنها 

  

o  نرم افزارسيستم عامل 

  فهميدن عملکرد اصلي سيستم عامل ، فهميدن عبارت واسط کاربر گرافيکي 

(GUI)  کاربر گرافيکي .  به فوايد اصلي واسط  و ارائه يک مثال از آن ، توجه 

  

o  نرم افزارهاي کاربردي 

  آن از قبيل فهرست کردن تعدادي از عمومي ترين کاربردهاي نرم افزار همراه با استفاده هاي

واژه پردازها ، کاربردهاي چند رسانه ، صفحه گسترده ها ، بانکهاي اطالعاتي ، حقوق و 

 دستمزد ، ابزارهاي ارائه و نشر روميزي .

o  توسعه سيستم ها 

  فهميدن اين امر که چگونه سيستمهاي مبتني بر کامپيوتر ايجاد شده و توسعه 

رنامه نويسي و تست که اغلب در توسعه مي يابد . دانستن مراحل تحقيق ، بررسي ، ب

 سيستمهاي مبتني بر کامپيوتر بکار گرفته مي شوند.

  

 شبکه هاي اطالعاتي فصل پنجم : 

o  شبکه محلي و شبکه وسيع 

 (دانستن تعريف شبکه هاي محليLAN ( وشبکه هاي وسيع )WAN دانستن فوايد کار . )

 گروهي و به اشتراک گذاشتن منابع در شبکه .

  



 

 

o  شبکه هاي تلفني 

  فهميدن نحوه استفاده از شبکه هاي تلفني . فهميدن عبارت شبکه داده عمومي 

(PSDN( و شبکه هوشمند ديجيتالي )ISDN و ارتباطات ماهواره اي . فهميدن عبارات )

دورنگار، تلکس ،مودم ، آنالوگ ، ديجيتال و نرخ تبادل اطالعات که با واحد بيت در ثانيه 

 مي شود.اندازه گيري 

  

o  پست الکترونيک 

  فهميدن عبارت پست الکترونيک و کاربردهاي آن . فهميدن اين امر که چه امکاناتي براي

ارسال ودريافت پست الکترونيک مورد نياز است. دانستن تعدادي از تجهيزات وفناوريهاي 

 ارتباطي واطالعاتي مورد نياز براي استفاده از پست الکترونيک .

  

o  اينترنت 

 ريف اينترنت. دانستن مفهوم اينترنت و تعدادي از کاربردهاي اصلي آن . فهميدن منطق تع

اقتصادي مربوط به سيستم هاي پستي اينترنت وابسته به روشهاي ارائه سيستم هاي پستي 

ديگر. فهميدن موتور جستجو در اينترنت ، فهميدن تعامل بين اينترنت و شبکه هاي جهاني 

Web. 

  

  

 


